
PROTOKÓŁ nr 34/09 
Z WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

w dniu 29.07.2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 15.00 w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista 
obecności - zał. nr 1) a takŜe: Wicestarosta Gryfińskie Jerzy Miler, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie ElŜbieta Antkowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław 
Kozioł. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokoły nr 32/09 z dnia 
25.05.2009 r. i nr 33/09 z dnia 29.06.2009 r. zostały przyjęte jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia było zapoznanie się z  sytuacją młodzieŜy i funkcjonowaniem placówki 
DPS w Nowym Czarnowie. 
 
Ad.4 Zapoznanie się z sytuacją młodzieŜy i funkcjonowaniem placówki DPS w Nowym 

Czarnowie. 
 

Informacja dotycząca sytuacji młodzieŜy i funkcjonowania placówki DPS w Nowym 
Czarnowie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ElŜbieta Antkowicz 
powiedziała, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej znajduje się 78 osób do 30 roku Ŝycia. Zgodnie 
z rozporządzeniem o standaryzacji domu mieszkaniec, którego poziom moŜliwości 
adaptacyjnych jest niski po ukończeniu 18 roku Ŝycia ma prawo ubiegać się o przedłuŜenie  
i pozostanie w domu dla dzieci i młodzieŜy. Dyrektor poinformowała, Ŝe zgodnie z uchwałą 
Zarządu,  Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie jest domem dla dzieci, młodzieŜy  
i dorosłych, wiec nie ma równieŜ takiej konieczności, aby osoba po ukończeniu 18 roku Ŝycia 
musiała zostać odesłana do innego miejsca. Taka sytuacja moŜe jedynie wynikać  
z uwarunkowań zdrowotnych albo uwarunkowań związanych z kontaktem z rodziną. Część 
mieszkańców jest objęta systemem orzekania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. Po 16 roku Ŝycia mieszkańcy Domu są orzekani w celu ustalenia stopnia 
niepełnosprawności. Mieszkańcy tego Domu cierpią na upośledzenie umysłowe, schorzenia 
psychiczne, neurologiczne, zaburzenia mowy i choroby słuchu, choroby układu 
pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, upośledzenie narządu ruchu, choroby 
narządu wzroku, epilepsję. ElŜbieta Antkowicz dodała, Ŝe Dom nie ma bezterminowego 
zezwolenia Wojewody w związku z tym nie mogą być przyjmowani nowi mieszkańcy,  
w Domu są trzy miejsca, na które nikogo nie moŜna przyjąć. Odnosząc się do zabezpieczenia 
usług zdrowotnych poinformowała, Ŝe Dom Pomocy Społecznej na chwilę obecną zatrudnia  
2 pielęgniarki na umowę o pracę, natomiast zgodnie ze standardem powinien bezwzględnie 
dąŜyć do korzystania z usług świadczonych i opłacanych przez NFZ. W sytuacji tej placówki 
pani Dyrektor wyraziła obawę, Ŝe kontrakty nie zaspokoją w pełni bezpieczeństwa 
mieszkańców, poniewaŜ oferta NFZ obejmuje kontrakt w zakresie tzw. opieki 
długoterminowej. Opieka długoterminowa w definicji NFZ jest to opieka od 7.00 do 18.00 
świadczona przez pielęgniarki mające kontrakt w ramach indywidualnej praktyki  
lub w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, ale nie zabezpiecza opieki w nocy,  
w niedziele i święta. Stan zdrowia mieszkańców nie jest na tyle dobry, aby pozostawić 
personel opiekuńczo-terapeutyczno bez pomocy, dlatego teŜ zapewniona jest całodobowa 
opieka pielęgniarska w ramach zatrudnienia pozostałych pielęgniarek na umowy zlecenia. 
Dotychczas udało się pozyskać jedną pielęgniarkę w ramach kontraktu, która wspomaga 
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pozostałe pielęgniarki w świadczeniu usług i tym samym podnosi jakość opieki 
pielęgniarskiej. Dodała, Ŝe na chwilę obecną nie wiadomo jaki będzie los kontraktów opieki 
długoterminowej, poniewaŜ po 1 lipca br. ukazało się ogłoszenie Prezesa NFZ, w którym 
podano, Ŝe kontrakty mają zmienić formę. Dyrektor poinformowała, Ŝe mieszkańcy Domu są 
objęci opieką przez lekarzy POZ. W okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. zrealizowano 
284 wizyty lekarskie dla mieszkańców do 30 roku Ŝycia. Średnio w ciągu półrocza kaŜda 
osoba jest poddawana trzykrotnie konsultacjom lekarskim. Ponadto Dom dba o to,  
aby mieszkańcy byli równieŜ objęci opieką specjalistyczną. Mieszkańcy korzystają  
z profilaktyki prozdrowotnej, jaką zapewnia Miasto Gryfino – badania mammograficzne, 
badania poziomu cukru, badania krwi, poniewaŜ stwarza to moŜliwość zgromadzenia 
większej ilości danych o stanie zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy potrzebujący sprzętu 
rehabilitacyjnego, czy dodatkowego doposaŜenia typu materace przeciwodleŜynowe, wózki 
inwalidzkie, aparaty słuchowe są objęci taką pomocą poprzez składanie indywidualnych 
wniosków do NFZ. W roku bieŜącym przy dofinansowaniu ze środków PFRON przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie udało się na indywidualne wnioski 
wymienić 12 wózków na nowe, zakupiono 3 materace przeciwodleŜynowe i 1 aparat 
słuchowy. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i dofinansowaniu z NFZ Dom ma 
nawet małą rezerwę wózków, takŜe w zaleŜności od wzrostu dziecka moŜna je wymieniać,  
a takŜe wspierać ich wyjazdy. Dom zapewnia równieŜ usługi edukacyjne. Wszyscy 
mieszkańcy posiadający prawo do nauki realizują je w róŜnorodnych formach kształcenia: 
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie, Publiczne Gimnazjum 
Specjalne w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. 
Obowiązek szkolny i prawo do nauki w Domu Pomocy Społecznej są respektowane  
i realizowane dla dobra mieszkańców. Dyrektor poinformowała, Ŝe 9 mieszkańców pracowało 
w zakładzie pracy chronionej OZI w Gryfinie. Osoby te były zatrudnione na ¾ etatu lub na ½ 
etatu, niestety umowy zostały rozwiązane. Wpływ na to miała zmiana ustawy o zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych. Jednak obok Domu powstał zakład pracy chronionej, świadczący 
usługi sprzątające w ZEDO S.A., w którym pracę znajdzie te 9 osób. Dyrektor ma nadzieję, 
Ŝe współpraca z tym zakładem pozwoli na to, aby osoby mogły się realizować zawodowo  
w formie zatrudnienia na ½ etatu. Następnie Dyrektor przedstawiła informacje na temat 
działalności terapeutycznej w Domu Pomocy Społecznej w 2008 r. i I półroczu 2009 r. – 
realizacja planu imprez, stanowiące zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
Kontynuując poinformowała, Ŝe duŜym problemem jest mały kontakt mieszkańców Domu  
z ich rodzinami. Na chwilę obecną z pośród 120 mieszkańców tylko z 30 osobami rodzina 
utrzymuje jakikolwiek kontakt. Stały kontakt utrzymywany jest z 10 mieszkańcami. Jest  
on bardzo serdeczny, prawidłowy i częsty, a umieszczenie dziecka wynikało z jego 
powaŜnych schorzeń wymagających całodobowej opieki. 
 
Radny Marek Hipsz zapytał czy wentylacja spełnia wymogi w pomieszczeniach, w których 
montaŜ był niezbędny w DPS w Nowym Czarnowie. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ElŜbieta Antkowicz 
odpowiedziała, Ŝe na jej wniosek w pewnych pomieszczeniach była ona przymykana  
ze względu na wywiewanie i brak wymiennika mającego za zadanie rozdzielenie instalacji 
elektrycznej od centralnego ogrzewania. Funkcjonowanie tego wymiennika ułatwi sprawę. 
System wentylacyjny, który został załoŜony zakłada podgrzewanie powietrza. Dyrektor 
wyjaśniła, Ŝe jeŜeli chciałaby włączyć pełne funkcjonowanie wentylacji to musiałaby  
to zrobić na bazie centralnego ogrzewania. Dodała, Ŝe pracownicy sami jeszcze uczą  
się jak ma funkcjonować ta wentylacja. Dyrektor dodała, Ŝe problemem tego Domu jest to,  
Ŝe nigdy nie była przeprowadzona inwentaryzacja instalacji elektrycznej. Dyrektor liczy,  



 3

Ŝe wentylacja zacznie sprawnie działać, liczy takŜe na okres gwarancji, poniewaŜ Dom jest 
przed okresem zimowym. W chwili obecnej jest lato i Dyrektor nie ma poglądu na to, jak 
wentylacja będzie funkcjonować w okresie zimowym. Dodała, Ŝe lepiej byłoby, aby Dom 
Pomocy Społecznej posiadał swojego elektryka, tylko za wykonanie nadzoru elektrycznego 
na obiekcie 2 500 m2 Dyrektor proponując kwotę 400,00 zł brutto ma problemy z jego 
znalezieniem ze względu na historię instalacji elektrycznej w Domu. Poinformowała,  
Ŝe w sytuacjach krytycznych moŜe liczy na pomoc elektryków z Elektrowni Dolna Odra.  
 
Radny Adam Nycz zapytał, na ile środki finansowe otrzymywane z budŜetu Powiatu  
są wystarczające. Ponadto zapytał, czy jest teraz konieczność przeprowadzenia remontu  
w Domu, niezbędnego dla funkcjonowania i osiągnięcia standaryzacji oraz o to, jakie jest 
zdanie pracowników na temat ewentualnego przejęcia domu pomocy społecznej przez 
stowarzyszenie – zmiany formuły funkcjonowania jednostki.  
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ElŜbieta Antkowicz odnosząc 
się do pierwszego pytania odpowiedziała, Ŝe zarówno w roku 2008 jak i 2009 środków 
finansowych było na tyle, Ŝe zostały zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby Domu. 
Dom nie ma zobowiązań wymagalnych, budŜet jest planowo realizowany w granicach 50%,  
a transze przekazywane są w terminie i nie występują Ŝadne kłopoty na drodze współpracy: 
Dom Pomocy Społecznej - Wydział Finansowo-Księgowy. Obecnie wszelkie rachunki 
związane z zakupem Ŝywności, pielucho-majtek, leków są opłacone, na bieŜąco  
są wypłacane świadczenia dla pracowników z funduszu socjalnego, odpisy są odprowadzane 
w terminie. Dyrektor nawiązując do drugiego pytania poinformowała, Ŝe nie ma środków 
finansowych w budŜecie Domu na rozdzielnie. Dyrektor sądziła, Ŝe uda się otrzymać 
bezterminowe zezwolenie od Wojewody. Problemem jest tu system przeciwpoŜarowy 
występujący w Domu. System przeciwpoŜarowy jest serwisowany, Dom jako jedyna 
placówka jest włączony w ogólnopolski monitoring przeciwpoŜarowy z siedzibą w Lublinie,  
ale w powiązaniu z Powiatową Państwową StraŜą PoŜarną w Gryfinie. Dom Pomocy 
Społecznej wyposaŜony jest w 6 hydrantów i drzwi przeciwogniowe, na które niestety nie  
ma atestów, poniewaŜ są to urządzenia sprawne, ale stare. W obecnej sytuacji istnieje 
ewentualność, Ŝe nie zostanie uzyskana zgody na dopuszczenie budynku, ze względu  
na niedostosowanie długości hydrantów do nowych wymogów. Ponadto istnieje równieŜ 
potrzeba zakupu dwóch par drzwi przeciwogniowych. Koszt wymiany drzwi 
przeciwogniowych moŜna wstępnie określić na kwotę 20 000,00 zł, natomiast kosztu 
wymiany hydrantów jeszcze nie określono. Dyrektor dodała, Ŝe środki finansowe  
na w/w zadanie być moŜe uda się pozyskać z Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Odnosząc się do potrzeb remontowych Domu wskazała, Ŝe priorytetem jest 
wykonanie instalacji elektrycznej, poniewaŜ decyduje o działaniu wentylacji, zapobiega 
wilgoci. W późniejszym czasie naleŜałoby wymienić podłogi na łączniku w Domu Pomocy 
Społecznej. Kontynuując podkreśliła, Ŝe Zarząd Powiatu szczególnie dokłada troski  
o to, aby środki finansowe były dla Domu zapewnione. Dodała, Ŝe duŜą zasługą Zarządu jest 
to, Ŝe placówka moŜe rzetelnie płacić zobowiązania. Biorąc pod uwagę wpływy z dotacji 
celowej z budŜetu Państwa za pobyt mieszkańca i 70 % odpłatności, jaką zgodnie z ustawą 
ponosi kaŜdy mieszkaniec dorosły lub rodzic mieszkańca niepełnoletniego, Dom nie jest  
w stanie zbilansować swoich potrzeb. Ta „dziura” finansowa sukcesywnie się zmniejsza,  
w 2002 r. trzeba było przy budŜecie 3 300 000,00 zł dołoŜyć około 500 000,00 zł z budŜetu 
Powiatu. Na tegoroczny budŜet w wysokości 3 024 300,00 zł róŜnica między dochodami  
a wydatkami wynosi ok. 350 000,00 zł w stosunku do średniomiesięcznego kosztu 
utrzymania. Dodała, Ŝe Dom oszczędnie gospodarzy środkami finansowymi i ich nie trwoni. 
Dyrektor wyjaśniła, Ŝe powyŜsze stanowi mankament pod kątem utworzenia Spółki 
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Pracowniczej i przejęcia Domu przez stowarzyszenie. Dyrektor zaznaczyła, Ŝe obecnie 
spośród 120 mieszkańców tylko 13 z nich przebywa w placówce na nowych zasadach  
tj. pełną odpłatność za mieszkańca ponosi Gmina. ElŜbieta Antkowicz wyjaśniła,  
Ŝe pracownicy przy obecnej sytuacji finansowej obawiają się zawiązać Spółkę Pracowniczą  
i ponieść taką odpowiedzialność. Stowarzyszenia w Polsce są ciągle dosyć słabe i nie 
dysponują wysokimi zasobami własnymi. Dyrektor dodała, Ŝe jest realnie szansa na to, aby 
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za rok, dwa myślał o byciu prowadzonym 
przez stowarzyszenie pod warunkiem, Ŝe sytuacja w Polsce będzie szła w kierunku 
dofinansowania mieszkańców przebywających na „starych zasadach” dotacją, w takiej 
wysokości, aby wraz z odpłatnością wnoszoną przez mieszkańców pokrywała ona w 100% 
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy w związku z poŜarem w Kamieniu 
Pomorskim odbyły się w Domu Pomocy Społecznej dodatkowe kontrole. 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ElŜbieta Antkowicz 
odpowiedziała, Ŝe w ostatnim czasie w nawiązaniu do tragedii w Kamieniu Pomorskim  
miała miejsce wizytacja Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie i Zakładowej 
StraŜy działającej przy Elektrowni Dolna Odra. Została przeprowadzona próbna ewakuacja 
mieszkańców i personelu. 
 

Posiedzenie opuścili: Wicestarosta Jerzy Miler, Radny Marek Hipsz 
 oraz Radny Jan Podleśny. 

 
Następnie członkowie Komisji Spraw Społecznych zostali oprowadzeni przez Panią Dyrektor  

po Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
Ad.5 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 
 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                                Bogusław Kozioł 


